Straapsels
18 april 2018
Agenda voor de komende weken
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei:
voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
Maandag 7 mei: weer naar school
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei:
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag,
alle kinderen vrij
Donderdag 31 mei: schoolfotograaf

Beste ouders en leerlingen van de
Straap
Morgen is mijn laatste echte
werkdag op De Straap dan toch echt
aangebroken. Per 1 mei zal de
nieuwe directeur Bregje Linssen
gaan starten. Dat was ook een
belangrijk doel om naar toe te
werken; het vinden van een nieuwe
directeur die samen met het team
verder kan bouwen aan de school. Ik
ben dan ook heel blij dat er een hele
goede directeur is gevonden voor
jullie school. Ik draag met trots en

een gerust hart mijn taken aan
Bregje over.
Ik wil u vooral hartelijk danken voor
alle goede en mooie gesprekken,
ons prettige contact en onze leuke
momenten op De Straap.
Ik heb De Straap ervaren als een
heel bijzondere school met een heel
fijn team en geweldige leerlingen en
ouders. Ik heb me vanaf de start
heel welkom gevoeld en heb een
goed gevoel over hoe ik samen met
het team de opdracht heb kunnen
uitvoeren.
Nu ga ik weer op naar een volgende
uitdaging. Hartelijk dank voor jullie
vertrouwen!
Silke Vos, directeur a.i.

OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313

Straapsels
Rots & Water
R&W is georganiseerd door juf
Gerlaine en juf Monique.
Bij R&W leer je samenwerken en
sterk in je schoenen staan.
Zo kun je mensen helpen als ze
worden gepest.
En ze steunen als ze iets moeilijk
vinden.
Bij Chinees kleven moet je elkaar uit
balans proberen te krijgen.
Als dat lukt heb je een punt.
Als je de groet doet moet je je
linkerhand als vuist met je duim aan
de buitenkant.
Op je hart leggen. En je rechterhand
moet je plat op je linker vuist
leggen.
Ook moet je na de oefeningen rustig
kunnen blijven.
Bij de oefeningen moet je ook op je
ademhaling letten.
Dat was wat ik wou vertellen.
Groetjes Hind & heel groep 6!
Rots en water
De rots en water training is leuk. Ik
word er heel rustig van.
We beginnen eerst met de groet.
Dan drie knikjes naar de kinderen.
En dan beginnen we. De ballonen

spel vind ik het leukst, daar moet je
op een ballon zitten en dan mag die
niet knappen. Vandaag was de
gastles. Dan mogen de papa’s en
mama’s kijken of meedoen. Soms
gaan we ook andere spelletjes doen
bijvoorbeeld tikkertje, Chinees
kleven, de tunnel en nog veel meer.
En als je stevig wilt staan dan gaan
we eerst met je twee voeten
stampen, met je handen op je
knieën slaan. Dan op je buik, en dan
adem in en adem uit. Je hebt een
hand die rots is en een hand die
water is. De hand die rots is, is
stevig, en de water hand is een
slappe hand.
Groetjes van Senna B uit groep 6
Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie: 15 t/m 19 okt. 2018
Kerstvakantie: 24 dec. 2018 t/m
4 jan. 2019
Carnavalsvakantie: 4 t/m 8 maart
2019
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
2e pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 8 juli t/m 16
augustus 2019
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Extern nieuws
Gratis toneellessen voor kinderen
uit groep 7 en 8 in het Annatheater
Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen
kinderen uit groep 7 en 8 van alle
basisscholen uit Helmond gratis
meedoen aan een cursus
toneelspelen bij Jeugdtheaterschool
Annatheater. De lessen zijn elke
dinsdag van 15 mei t/m 3 juli van
16.00 t/m 17.30 uur.

Het Annatheater ligt op 1 minuut
loopafstand van het Station
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond.
info@annatheater.nl www.annatheater.nl

Doe je mee?
“Je kunt al je zorgen en angsten erin
kwijt als je toneel speelt en je kan
met toneel echt jezelf zijn!” (Kayla,
10 jaar)
GEÏNTERESSEERD? Neem con
tact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk
gemaakt door Cultuur Contact
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